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Abstract: 

The project aims to provide a broad national and international access to 

cultural and historical heritage related to the theme of the Balkan wars.  

WEB BASLib (software system) application for computer documentation and 

digitalization of monuments and historical records is a hi-tech policy to preserve and 

safeguard exhibits and boost museums’ publicity. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА 

БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 

Даниела Атанасова 

Резюме: Централна библиотека на БАН e партньор на НБ «Петко Р. 

Славейков» - В. Търново,  в изпълнението на проекта „Електронен  архив на 

документалното наследство за Балканските войни”  по договор с НФНИ. 

Задачата на Централна библиотека на БАН в проекта е адаптация и 

внедряване на WEB BASLib.  

Системата BASLIB е разработена от Централната библиотека на 

БАН. Повечето приложения се базират на MS SQL 2000, което позволява 

публикуване и в интернет. За всяко конкретно приложение се извършва 

настройка съобразно спецификата на данните за обектите – книги, 

художествени произведения, архивни документи и др. Основен принцип при 

проектирането е лингвистичното осигуряване на системата – създаване на  

максимален брой таблици за автоматичен избор на данни. Със своя 

интерфейс BASLIB увеличава значително възможностите за търсене на 

литература, художествени произведения, фотографии, архивни документи 

и стимулира използването на дигиталните им копия. 

Адаптацията на Автоматизираната информационна система 

BASLIB за Online (WEB) вариант – WebBASLib,  за създаване на 

електронен архив на документалното наследство за  Балканските войни е 

съвременен метод за опазване, защита и разпространение на оригиналите, 

които са историческа ценност. 

Централна библиотека на БАН /ЦБ на БАН/ e партньор на НБ «Петко Р. 

Славейков» - В. Търново,  в изпълнението на проекта „Електронен  архив на 

документалното наследство за Балканските войни”  по договор с НФНИ. 

Проектът за създаване на електронен архив има за цел да предостави широк 

достъп в ИНТЕРНЕТ до културно-историческото наследство на България, свързано с 

темата за Балканските войни
1
. 

През последните години между българските библиотеки, музеи,галерии и 

архиви, независимо от липсата на национална програма за опазване на културно-

историческото наследство /КИН/ и планове за дигитализация, се осъществява добра 

координация и се създават тематични дигитални колекции
2
. 

Темата за балканските войни присъства в творчеството на видни български 

художници като Владимир Димитров – Майстора, Борис Денев и други, чиито творби 

са показани през 1983 год. в изложбата „Балканската война и българските художници”.  

Българските писатели, поети и публицисти, които участват в Балканските войни, 

са повече от шестдесет, като сред тях са: Йордан Йовков, Антон Страшимиров, Гео 

Милев, Людмил Стоянов, Трифон Кунев, Георги Райчев, Георги Стаматов, Николай 

                                                 
1
 Ангелов И., Калина Иванова, Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни. 

Дигиталното настояще и бъдеще:Икономически, културни, образователни, правни и технологични 

въздействия: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013, 

София, 192-199. ISBN 978-954-2946-64-9 
2
 Иванова К., Д. Атанасова, Г. Богданова, (2013). Електронен архив на документалното наследство за 

Балканските войни. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, (Special) 

Иновации и култура – регионални решения и перспективи. Регион Велико Търново – кандидат за 

европейска столица на културата 2019. В. Търново, 2013, 75-79. ISBN: 978-954-8986-36-6 











 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 

ТОМ 1, 2015 

http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

 

 

Народна библиотека „П. Р. Славейков” 

ISSN 2367-8038 


